Prioritatea 1: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale colectivului didactic
Obiectiv 1: Învăţarea centrată pe elev
Ţintă : Utilizarea, în proporţie de 70% a metodelor moderne centrate pe elev
Acţiuni
1. Inscrierea cadrelor didactice
din unitate în vederea participării
la cursurile de formare ”Abilitare
curriculară” organizate de CCD
Deva
2. Realizarea unui punct de
documentare privind metodele de
învăţare centrată pe elev

Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Participarea a cel puţin 70% din Noiembrie/decembrie Responsabil Comisia de
cadrele didactice ale şcolii la
2013
perfecţionare
programul de formare

Punct de documentare în cadrul
bibliotecii cuprinzând materiale
informative privind învăţarea
centrată pe elev
3.
Realizarea
de
lecţii Cel puţin 2 lecţii demonstrative
demonstrative la nivelul ariilor pentru fiecare arie curriculară.
curriculare în care se utilizează
metodele de învăţare centrată pe
elev
4. Activităţi de îndrumare a Creşterea
calităţii
actului
cadrelor didactice debutante
didactic
evidenţiată
prin
rezultatele obţinute în urma
inspecţiilor la ore

Decembrie 2013

Parteneri
Cadrele didactice
CCD Deva

Responsabil Comisia de
perfecţionare

Cadre didactice
Bibliotecar

Permanent

Responsabili arii
curriculare/comisii metodice

Cadrele didactice

Permanent

Responsabili comisii
metodice/responsabil
CEAC/profesori metodiști și
mentori din unitate

Cadrele didactice

Obiectiv 2: Creşterea calităţii activităţii din şcoală prin participarea personalului didactic la programe de formare continuă
Ţintă : Participarea în proporţie de 65% a personalului didactic la cursuri de formare profesională continuă
Context: Datorită mobilităţii mediului social, economic, demografic, a cadrului legislativ și a ……….generațiilor de elevi apare necesitatea formării
continue a personalului didactic al şcolii.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Identificarea nevoilor de Graficul activităţilor de formare
Noiembrie 2013
Responsabili comisii
Cadrele didactice
formare
profesională
a continuă a cadrelor didactice
metodice
personalului didactic
2.
Asigurarea
accesului 65% din personalul didactic
Permanent
Responsabil Comisia
Cadrele didactice

personalului şcolii la alte programe
de formare continuă, cursuri de
reconversie profesională
3. Înscrierea şi participarea
cadrelor didactice la obţinerea
definitivării în învăţământ şi a
gradelor didactice.

participă
formare

la

alte

cursuri

de

Toate cadrele didactice înscrise
obţin definitivarea în învăţământ
şi gradele didactice.

August 2014

de perfecţionare

C.C.D.
Universităţi

Profesori

Responsabil comisie de
perfecţionare

Prioritate 2: Îmbunătăţirea perfomanțelor şcolare
Obiectiv : Implicarea cadrelor didactice în adoptarea unor activități care să determine creşterea randamentului şcolar
Ţinte: 1. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor evidenţiate în rezultatele obţinute la testele inițiale/finale, a evaluărilor
sumative la examenele de final de ciclu (bacalaureat, examene de certificare de competențe);
2. Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare (fazele judeţene şi naţionale) cu 0,5% anual.
Context: Analiza SWOT a evidenţiat că există un număr relativ mic de elevi care participă la olimpiadele şi concursurile şcolare. Statistica elevilor pe
medii precum şi mediile obţinute de elevi la examenele de final de ciclu (bacalaureat) susţin constatarea că elevii nu manifestă un interes deosebit pentru
obţinerea de performanţă în pregătirea şcolară.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Alcătuirea unui program optim şi Îmbunătăţirea
performanţelor Permanent Responsabili comisii metodice
Elevi
desfăşurarea
activităţilor
de şcolare ale elevilor la examenele
Comisia
de
pregătire
a Cadrele didactice
pregătire suplimentară a elevilor de final de ciclu
examenelor de bacalaureat şi a
pentru examenele de final de ciclu
examenelor de certificare a
(bacalaureat, examene de certificare
competențelor
a competențelor) conform cu planul
de măsuri.
2. Constituirea loturilor de elevi, Lotul de elevi
Octombrie Responsabili comisii metodice
Elevi
alcătuirea unui program de pregătire Programul de pregătire
2013-mai Consilierul educativ
Cadrele didactice
suplimentară
şi
desfăşurarea Participarea tuturor elevilor
2014
activităţilor specifice cu elevii selectați la activităţile de
selectați
pregătire
3. Organizarea şi desfăşurarea Calificarea elevilor la fazele Februarie Responsabili comisii metodice
Elevi
fazelor locale ale olimpiadelor şi superioare ale olimpiadelor şi
2013
Cadrele didactice

concursurilor şcolare

concursurilor şcolare şi obţinerea
de premii
4. Recompensarea elevilor care au Impulsionarea elevilor pentru
obţinut rezultate deosebite la obţinerea de rezultate bune la
concursuri şi olimpiade
olimpiade şi concursuri şcolare

Iunie
2013

Conducerea şcolii
Consilierul educativ

Comitetul părinţilor sponsori
Asociația Pro Școala

Prioritate 3: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală
Obiectiv : Dezvoltarea, diversificarea și creșterea eficienței relațiilor de parteneriat pentru furnizarea unor servicii de calitate
Ţintă : Creşterea numărului de activităţi realizate în parteneriat cu 15% anual
Context: Realizarea unui învăţământ de calitate, corelat cu evoluția societății contemporane vizează o abordare diversificată a procesului instructiveducativ: pregătirea profesională şi de specialitate, activităţi cultural-educative, activități extracurriculare, prin atragerea de parteneri din comunitatea
locală care să fie interesaţi de procesul instructiv educativ.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
Cost
Sursa de finanțare
1. Încheierea de parteneriate cu Contracte
de
parteneriat Septembrie Conducerea şcolii
Agenţii
200000
Primăria
agenţii economici în vederea (Convenţii)
2013
economici
lei
realizării activităţii de instruire
practică
2.Monitorizarea modului de Elevii dobândesc abilităţile Permanent Responsabilul
Profesori de 2000 lei
Sponsorizări/Donații
desfăşurare a activităţii de specifice meseriei
Comisiei metodice instruire
instruire practică a elevilor
discipline tehnice
practică
3.Implicarea agenţilor economici Elevii absolvenţi cu nivel 3 August 2014 Responsabilul Ariei AJOFM
în oferirea de locuri de muncă de calificare angajaţi de către
curriculare
Agenţii
absolvenţilor cu nivel 3 de agenţii economici
Tehnologii
economici
calificare
Diriginții
4.Încheierea de parteneriate cu Acorduri de parteneriat cu Permanent Conducerea şcolii
Comunitatea
alţi factori ai comunităţii locale scopuri educative specifice
locală
interesaţi în educaţie
5.Realizarea
de
activităţi Participarea tuturor elevilor Permanent Consilierul educativ Partenerii
cultural-educative în parteneriat interesaţi
la
activităţile
Cadre didactice
din
desfăşurate
comunitatea
locală

Prioritate 4 : Reabilitarea și modernizarea infrastructurii și dotării școlii
Obiectiv 1: Continuarea lucrărilor de reabilitare a unor spaţii de învăţământ.
Ţinte : 1.Reabilitarea salii de sport, cabinetului de turism
2. Dotarea cu mobilier a laboratoarelor de turism, economic, comerț și a cabinetului multimedia
3. Modernizarea sălilor 16 și 14 care vor îndeplini rolul de Săli festive
Context: În ultimii ani s-au realizat mai multe lucrări de modernizare şi reabilitare a spaţiilor de învăţământ, necesare desfăşurării în condiţii optime a
procesului instructiv-educativ. În acest sens vor continua lucrările de reabilitare a sălii de sport și a laboratoarelor precum și dotarea cu mobilier a acestor
spaţii.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Continuarea lucrărilor de reabilitare a Finalizarea lucrărilor conform
August
Conducerea şcolii Primăria Deva
unor spaţii de învăţământ.
graficului.
2014
2. Identificarea de noi surse de finanţare Creşterea cuantumului resurselor Permanent Echipa de lucru
Parteneri
pentru investiţii în baza materială
extrabugetare în bugetul şcolii

Obiectiv 2: Modernizarea şi dotarea şcolii în vederea dezvoltării competenţelor şi a abilităţilor cerute de piaţa muncii
Ţinte : 1. Achiziţionarea de material didactic conform necesităţilor şcolii
2. Atragerea de resurse noi pentru investiţii în baza materială
Context : Starea cabinetelor şi laboratoarelor este bună, mobilierul fiind achiziţionat în anul școlar precedent. Pentru a asigura un climat favorabil
desfăşurării activităţii educative este necesară continuarea reabilitării cabinetelor pentru a deveni pe deplin funcţionale. Dotarea cabinetelor cu material
didactic, aparatură audio, video şi IT este satisfăcătoare ceea ce necesită îmbunătățirea dotărilor.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Identificarea de noi surse de Creşterea cuantumului resurselor
Permanent
Echipa de lucru
Parteneri 200 lei
Fonduri
finanţare pentru investiţii în baza extrabugetare în bugetul şcolii
extrabugetare
materială
2. Scrierea/implementarea unor Proiectele câştigate
Conform
Echipa de lucru
Contabil 20000 lei Fonduri
proiecte LLP
graficului
Cadre
europene
didactice

Prioritate 5: Sprijinirea elevilor aflaţi în dificultate
Obiectiv 1: Sprijinirea elevilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Ţintă : Diminuarea cu peste 75% a abandonului şcolar în cazul elevilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Context : Instabilitatea socio-economică din România şi tranziţia au determinat pe mulţi dintre părinții români să plece la muncă în străinătate pentru a-şi

putea întreţine familia. Plecarea unuia dintre părinţi sau a ambilor, conduce la un sentiment de abandon sau la anxietatea de separare. Absenţa părinţilor
sau doar a unuia poate conduce şi la probleme şcolare, copilul nu se mai concentrează, se închide în el sau devine neliniştit, abandonează şcoala si nu mai
are nimeni putere să-l controleze. În şcoala noastră a crescut în ultima perioadă numărul elevilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi ca
urmare se impune găsirea unor soluţii pentru susţinerea acestora.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Identificarea elevilor a căror părinţi Date statistice, baza de date
Octombrie
Responsabil CPEAS
Comisia diriginţilor
sunt plecaţi la muncă în străinătate şi
2013
Consilierul educativ
actualizarea bazei de date.
2. Consilierea şi monitorizarea elevilor Baza de date, portofoliu
Permanent
Responsabil CPEAS
Comisia diriginţilor
a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
Cadrele didactice
străinătate
3. Derularea de proiecte care să vizeze Peste 80% din elevii a căror
Permanent
Responsabil
CPEAS Psihologul şcolar
sprijinirea elevilor a căror părinţi sunt părinţi sunt plecaţi la muncă în
Consilierul educativ
Comisia diriginţilor
plecaţi la muncă în străinătate în străinătate participă la proiectele
ONG-uri
parteneriat cu ONG-uri
derulate
4. Integrarea elevilor a căror părinţi Peste 75% din elevii a căror
August
Consilierul
Comisia diriginţilor
sunt plecaţi la muncă în străinătate în părinţi sunt plecaţi la muncă în
2014
educativ,Comisia
viaţa şcolii, participarea acestora la străinătate participă la activităţile
pentru
activităţi
activităţile extracurriculare desfăşurate
extracurriculare desfăşurate
extracurriculare

Obiectiv 2: Sprijinirea elevilor a căror familii au venituri scăzute
Ţintă : Sprijinirea financiară a elevilor
Context : Datorită ratei mari a şomajului, a posibilităţii reduse de găsire a unui loc de muncă, deci de a întreţine o familie, se înregistrează o creştere a
riscului de abandon în rândul familiilor cu risc, de excluziune a unor categorii de persoane defavorizate (persoane cu handicap, copii din familii cu
venituri foarte reduse), de abandon şcolar. Şcoala trebuie să găsească soluţii de sprijin a elevilor care, datorită situaţiei financiare precare prezintă riscul
de abandon şcolar.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Susţinerea elevilor prin derularea unor
Prevenirea abandonului
Conform
Comisia pentru programe ISJ Hunedoara
programe sociale (Burse, Bani de liceu,
şcolar
graficului sociale
Euro 200, rechizite)

Obiectiv 3: Îmbunătăţirea frecvenţei la cursuri
Ţintă : Scăderea procentului de elevi care renunţă la educaţie cu 5%

Context : Abandonul şcolar creează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în domeniile de activitate
licite, legale. Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei situaţii de inadaptare.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Constituirea Comisiei pentru Planul managerial
Septembrie Conducerea şcolii
Cadre didactice
prevenirea și combaterea eşecului şi
2013
Responsabilul CPEAS
abandonului şcolar
2. Monitorizarea elevilor cu număr Constituirea unei baze de Permanent CPEAS
Comisia diriginţilor
mare de absenţe
date
3. Identificarea cauzelor care conduc Reducerea
abandonului Permanent CPEAS
Comisia diriginţilor
la abandon şcolar
şcolar
4. Consilierea elevilor
Reducerea
abandonului Permanent Comisia diriginţilor
Elevi
şcolar
Psihologul şcolar
5.Lectorate cu părinţii
Reducerea
abandonului Semestrial Comisia diriginţilor; Consilierul Părinţi
şcolar
educativ; Psihologul şcolar

Prioritate 6: Creşterea calităţii serviciilor de consiliere şi orientare privind cariera
Obiectiv: Formarea unei opţiuni realiste privind cariera
Ţinta: Creşterea anuală cu 15% a numărului de absolvenţi angajaţi sau care îşi continuă studiile
Context : Activitatea de consiliere şi orientare privind cariera este realizată în şcoala noastră prin intermediul diriginţilor în colaborare cu psihologul
şcolar și cu consilierul educativ. Autocunoaşterea, creşterea încrederii în sine, informarea privind tendinţele pe piaţa muncii, asumarea responsabilităţii în
luarea deciziilor, necesitatea învăţării de-a lungul vieţii sunt considerente majore pentru care activitatea de consiliere profesională a elevilor este o
prioritate în şcoala noastră.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
1. Dezvoltarea abilităţilor profesorilor Toţi profesorii diriginţi participă la Conform Comisia diriginților
Psiholog şcolar
diriginţi pentru activităţi de orientare şi cursuri privind activităţile de graficului Comisia de perfecționare Comisia diriginţilor
consiliere privind cariera
orientare şi consiliere privind
cariera
2. Realizarea de activităţi de consiliere Elevii claselor a IX-a, a X-a şi a
Lunar
Psihologul școlar
Psihologul şcolar
şi orientare privind cariera în colaborare XII-a participă la activităţi de
Comisia diriginților
Elevi
cu psihologul şcolar
consiliere şi orientare privind
Comisia diriginţilor
cariera
3. Participarea elevilor claselor a XII a Exerciţiu de participare la un Conform Comisia diriginților
AJOFM

la Bursa locurilor de muncă

interviu, realizarea unui Curriculum
Vitae
4. Crearea unei baze de date privind Analiza gradului de inserţie a
absolvenţii
absolvenţilor

graficului
AJOFM
August
2014

5.
Realizarea
unor
materiale Pliante, fotografii, filme
informative privind oferta şcolii pentru
anul şcolar 2014-2015
6. Participarea la Târgul de oferte Atragerea absolvenţilor claselor a
educaţionale
VIII-a pentru admiterea în clasa a
IX-a
7. Promovarea ofertei liceului în şcolile Cunoaşterea de către absolvenţii
generale de pe raza oraşului Deva și claselor a VIII-a a ofertei şcolii
zonele limitrofe
pentru anul şcolar 2014-2015
8. Organizarea de vizite a absolvenţilor Activități comune
claselor a VIII-a în liceul nostru în
cadrul activității „Săptămâna porţilor
deschise ”

Permanent

Mai
2014
Permanent

Mai 2014

Consilierul educativ
Serviciul secretariat
Comisia diriginților
CEAC
Subcomisia pentru
elaborarea și promovarea
ofertei școlare
Subcomisia pentru
elaborarea și promovarea
ofertei școlare
Subcomisia pentru
elaborarea și promovarea
ofertei școlare
Subcomisia pentru
elaborarea și promovarea
ofertei școlare

Elevi
Comisia diriginţilor
Comisia diriginţilor

Cadrele didactice

Organizatorii Târgului
Conducerea şcolilor generale
şi diriginţii claselor a VIII-a
Conducerea şcolilor generale
şi diriginţii claselor a VIII-a

Prioritate 7: Diversificarea activităţilor extracurriculare
Obiectiv:Formarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare
Ţintă : Realizarea de activităţi extraşcolare care să ofere elevilor oportunităţi multiple de recreere, să le dezvolte spiritul de
competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi aptitudinile, să le stimuleze imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa.
Context : Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copilului, pregătindu-l pentru viaţa activă ca adult. Participând şi
cooperând, demonstrând interes pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa comunitară, elevul trăieşte o continuă schimbare de
comportament, acumulează experienţe prin care îşi racordează existenţa personală la dinamismul vieţii sociale actuale şi viitoare în interesul propriu şi al
societăţii.
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Data
Responsabil
Parteneri
Cost
Sursa de
finanțare
1.Derularea acţiunilor din calendarul Diplome, premii, număr elevi
Conform
Consilierul
Comisia
1000 lei
Fonduri
activităţilor
extracurriculare implicați
calendarului educativ, Comisia diriginţilor
extrabugetare

judeţene, interjudeţene şi naţionale
2.Organizarea şi desfăşurarea de 10
activităţi
activităţi culturale tradiţionale: Balul realizate
Bobocilor, Timp de sărbătoare între
tradițional și modern, etc

culturale

Conform
calendarului

3.Participarea elevilor la diverse Participarea
elevilor
la
Conform
activităţi
cultural-artistice
şi minim 10 activităţi cultural- calendarului
educative (spectacole, întruniri, artistice şi educative
simpozioane, vizite)
4.Participarea elevilor la editarea Realizarea numărului anual
revistei şcolii „Interferențe”
5.Organizarea şi desfăşurarea de Realizarea a minim
excursii, vizite, drumeţii
excursii, vizite, drumeţii

Anual

3

Conform
calendarului

pentru proiecte
școlare și
extrașcolare
Consilierul
educativ, Comisia
pentru proiecte
școlare și
extrașcolare
Consilierul
educativ, Comisia
pentru proiecte
școlare și
extrașcolare
Comisia
pentru
elaborarea revistei
școlare
Consilierul
educativ, Comisia
pentru proiecte
școlare și
extrașcolare
Consilierul
educativ
Cadre didactice

6.Pregătirea şi participarea elevilor Creşterea cu 5% a numărului
Conform
la diferite competiţii şi concursuri de premii obţinute la diferite calendarului
(sportive, culturale, educative)
competiţii şi concursuri
(sportive,
culturale,
educative)
7.Organizarea şi desfăşurarea de Realizarea a minim 5
Conform
Consilierul
întâlniri ale elevilor cu reprezentanţi activităţi
calendarului educativ
ai Direcţiei de sănătate, Crucea
Comisia
Roşie Română, Poliţie, Serviciul
diriginţilor
pentru
situaţii
de
urgenţă,
Universităţi,etc

Comisia
diriginţilor

Comisia
diriginţilor

5000 lei

-

DJTS,
sponsori

-

Comisia
diriginţilor

100 lei

Fonduri
extrabugetare

Comisia
diriginţilor

5000 lei

Fonduri
extrabugetare

Comisia
diriginţilor

5000 lei

DJTS,
sponsori

Parteneri:Direcţia
de
sănătate,Crucea
Roşie,Poliţie,
ISU,
Universităţi,etc.

-

-

8.Orientarea elevilor spre munca de Realizarea
voluntariat prin colaborare cu proiecte
asociaţii şi ONG-uri

a

minim

3

Conform
Consilierul
calendarului educativ
Comisia
diriginţilor

Asociația
Pro 5000 lei
Școala, asociaţii
şi ONG-uri

Fonduri
extrabugetare

